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TURNERINGSMEDDELELSE  

nr. 036 – TU518 
 
 

Trukne og indgået hold  
 
Fynsserien Damer 
Assens HK trukket pr. 23.08 – Der vil blive indsat nyt hold i Fynsserien og Serie 1 Damer fra 
reserveholdslisten. 

 

FHF Niveaustævner børne og ungdomsrækker 

Programmet for den 2. og 3. september forventes at være offentliggjort torsdag den 24.08. Hvis enkelte 
rækker ikke bliver offentliggjort vil det ligeledes fremgå af Håndbold Info. Så skyldes det, at der fortsat er 
udfordringer i forhold til spillesteder. Så offentliggøres programmet først mandag (Som programmet også 
oprindeligt er lovet til. 

Husk tilmelding til 2. weekend med niveaustævner den 16-17. september er den 4. september. Og det er også 
fortsat muligt at melde sig som arrangørklub. (Banetid indtastes i Håndoffice, og husk bemærkning: 
Niveaustævne) 

Se mere og FHF’s niveaustævner her 

 

U16 & U-18 1. division – Fællesrækker med HRØ  
 

U-18 & U-16 1. division niveaustævne offentliggøres programmet fredag den 25.08. Husk de ligger under 
Håndbold Region Øst på Håndbold Info og i Appen. 
 
Se invitation, propositioner m.v. på HRØ’s hjemmeside.  
 

 

Santander Cup – DHF’s Landspokal 
 
Der er blevet trukket lod til 1. runde. Holdene fra Serie 1 og nedefter indgår. Højere rangeret hold er 
oversiddere. 
Kampene skal være afviklet senest torsdag den 28.september. 
Kampene skal være ansat senest den senest mandag den 4. september. 
 
NYTNYTNYT: Når aftale er indgået indtaster hjemmeholdet kamptiden i Håndoffice. (På samme måde som 
når man kampredigere. Der skal dog være indtastet senest den 4. september, og når man indtaster skal der 
mindst være 5 dage frem til afviklingen. (Indtastes der f.eks. den 02.09. kan der tidligst spilles den 07.09) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fhf-haandbold.dk/turneringer/turneringsnyt1/niveaustaevner2
http://www.haandbold-ost.dk/turneringer/niveaustaevner


 
 
 
 

Nye kurser 

DEN GODE BØRNETRÆNER – inspirationskursus for børnetrænere – sidste tilmelding 4. september. 

Trille Trolle Træning , Kursus 2 – Skal du have inspiration til din Trille Trolle træning eller er du interesseret i 
dette tiltag til din klub? Så er dette kurset for dig. Træningen af børn i alderen 2 – 5 år bliver mere og mere 
populær. Se mere her. 

DOMMERKURSUS 

Du kan nu blive uddannet som dommer, og være klar til opstarten af sæsonen. Vi afvikler kursus fra lørdag 
den 9. september i Haarby – Se invitation her 

 

Talentcenter for Drenge årg. 02  

Obs. efter sommerferien vil der være to ændrede spilledage samt tidspunkter for Drenge årg. 02. 

Se mere her 

 

FHF Børnestævner – ny sæson starter!   
 
FHF er klar med invitation til 1. U-10 Stævne lørdag d. 23. september 2017. Tilmelding foregår som i sidste 
sæson i HåndOffice. Se invitationen og kommende invitationer løbende på FHF hjemmesiden under BØRN 
OG UNGE - U-10 eller AKTIVITETSKALENDER.  
FHF henter tilmeldinger og kampprogrammer laves direkte fra oplysningerne i HåndboldInfo (foreningernes 
indtastninger i HåndOffice).  

 

 
*** 
Redigering af Ugecirkulæret er afsluttet d.23.08.2017 kl. 16.30. 

file://///diffil/FHF/Apps/aword/Cirkulærer/Cirkl%202017-2018/032-UTU313.pdf
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